PERSBERICHT

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING ONTVANGEN
DOOR MITHRA PHARMACEUTICALS NV
Luik, België 09 januari 2017 – Gereglementeerde informatie – Overeenkomstig artikel 14 van de
wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Mithra
Pharmaceuticals NV bekend dat zij verschillende transparantieverklaringen heeft ontvangen.
Mithra Pharmaceuticals NV ontving een op 29 december 2016 gedateerde
transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Bart Versluys (Versluys Invest BVBA, Versluys
Bouwgroep BVBA), als gevolg van netto-aankopen van aandelen, nu 3,28% van de stemrechten van
Mithra Pharmaceuticals NV (totale aantal stemrechten : 31.129.756) bezit en dus de
deelnemingsdrempel van 3% overschreden heeft.
De gedetailleerde transparantieverklaringen zijn beschikbaar op de Investors website van Mithra
Pharmaceuticals NV (investors.mithra.com).
Een bijgewerkt overzicht van de belangrijke deelnemingen in Mithra Pharmaceuticals NV zal in het
corporate governance charter van Mithra Pharmaceuticals NV worden opgenomen, dat beschikbaar
zal worden gesteld op haar website.
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Over Mithra
Mithra Pharmaceuticals NV is in 1999 opgericht door François Fornieri en prof. dr. Jean-Michel
Foidart als een spin-off van de Universiteit van Luik. Het op Euronext genoteerde farmaceutische
bedrijf (MITRA) spitste zich toe op de gezondheid van de vrouw. De missie van Mithra bestaat erin
elke levensfase van de vrouw te verbeteren door innoverende farmaceutische oplossingen, die
toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom wil het bedrijf een wereldleider worden op het vlak van de
vrouwelijke gezondheid via het ontwikkelen, produceren en verkopen van gepatenteerde,
innovatieve en gedifferentieerde geneesmiddelen en complexe therapeutische oplossingen in de
vier therapeutische domeinen van de vrouwelijke gezondheid: vruchtbaarheid en anticonceptie,
menopauze en osteoporose, gynaecologische infecties en vrouwelijke kankers.
Mithra telt ongeveer 141 medewerkers en heeft zijn hoofdkantoor in Luik (België).
Meer informatie op: www.mithra.com

Belangrijke informatie
De inhoud van deze aankondiging bevat mededelingen die ‘toekomstgerichte mededelingen’ zijn, of
geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte mededelingen kunnen worden geïdentificeerd
aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden
‘meent’, ‘raamt’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘neemt voor’, ‘kan’, ‘zal’, ‘is van plan’, ‘blijft’, ‘doorlopend’,
‘mogelijk’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘doel’, ‘zoeken’ of ‘dienen’, en omvatten mededelingen die de
Vennootschap maakt over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden
toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat
dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen waarborg bieden voor toekomstige prestaties. De
eigenlijke resultaten van de Vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die door de
toekomstgerichte mededelingen worden voorspeld. De Vennootschap gaat geen enkele verbintenis
aan om toekomstgerichte mededelingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk
vereist.
Schrijf in aan de newsletter van Mithra op investors.mithra.com
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